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Kennisnemen van: 
De rapportage Programma Harlingen 

Beste raadsleden, 

Als gemeente Harlingen, Wetterskip Fryslàn en provincie Fryslän werken wij samen in en aan 
het Programma Harlingen om integraal inhoud en uitvoering te geven aan onze opgaven in 
de Friese havenstad aan het Wad. Hierbij bieden wij u de rapportage aan over de eerste 
periode van onze samenwerking. 

Terugblik 
We hebben kunnen constateren dat de samenwerking binnen de structuur van Programma 
Harlingen zijn vruchten afwerpt. We vinden elkaar op de juiste momenten, gepland en 
ongepland, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Inhoudelijk trekken we gezamenlijk op en 
ondersteunen we elkaar in o.a. de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk, het zeezwembad, de 
ontwikkeling van de Waddenpromenade, de veerhaven logistiek en de vervanging van de 
Tsjerk Hiddes sluizen. 

Vooruitblik 
Voor de aankomende periode is onze ambitie om de Port of Harlingen nog meer bij onze 
samenwerking te betrekken en te ondersteunen in het realiseren van de Havenvisie. 
Het hoogwaterbeschermingsprogramma krijgt een steeds prominentere rol binnen het 
Programma. In het aankomende decennium zal de zeedijk versterkt moeten worden. De stad 
Harlingen ligt 'op' de zeekering en dit geeft specifieke uitdagingen en biedt tegelijkertijd ook 
kansen. Klimaatverandering brengt een andere vraag naar voren: kan er via het Van 
Harinxmakanaal water geloosd blijven worden op de Waddenzee of vraagt dit een gemaal? 

Als onderdeel van Programma Harlingen verkennen wij momenteel op welke wijze wij 
optimaal inhoud en uitvoering kunnen geven aan deze grote ontwikkelingen die wij op ons 
af zien komen. Hierbij bekijken we of er ook kansen ontstaan op het gebied van ecologie/ 
biodiversiteit. Wanneer wij hier meer zicht op hebben informeren wij u hierover. 
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Bovengenoemde grote ontwikkelingen zullen effect hebben op de overgangszone tussen 
Wad en Stad. Om in deze zone tot de juiste keuzes te kunnen komen worden er bouwstenen 
ontwikkeld waarmee binnen Programma Harlingen richting gegeven kan worden aan 
Ruimtelijke Kwaliteit. 

In de informatieve raadsbijeenkomst op 18 november 2020 zult u nader over Programma 
Harlingen worden geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harlingen, 
de set de burgeme 

W.R. Sluiter 
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